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Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
 
 
 

ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 

 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
 
 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 

2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 

Zabal bihotzok errukirako, 
sendo bihotzok borrokarako. 

 
 —Gizon-emakume barri, kondairaren eragile 
 gizatasun barriaren oinarri eta egile. 
 Gizon-emakume barri arriskuen onartzaile, 
 fede-bizitzan ausarta, zailtasunetan garaile. 
 
 —Gizon-emakume barri, esperantzaren gudari, 
 zuzenaren gose-egarri, egi bidean bidari. 
 Gizon-emakume barri, ez kate ta ez lokarri, 
 askatasunaren jabe eta askatasun-azkarri. 
 
 —Gizon-emakume barri, mugaz-gaindiko maitale, 
 alkar artean oretuz arraza eta lurralde. 
 Gizon-emakume barri, pobreen artean pobre, 
 hauekin alkarbanatuz etxeko ogi ta aterpe. 
 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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errukian hartu daigun babes: 
 
—Jesus Jauna, gure erruak zeure sorbaldara jaso 

zenduzana, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, sufritzen dauanaren ondoan za-

gozana, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, ezein sufrimendu onartzen ez do-

zuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
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ESKARIAK 
 
† Gure mugen eta makaltasunen, gure izakerea-
ren, ondorio ulertzen doguz gure erratuak, txar-
keriak, jasapenak… Guztiak kontuan hartuz jo-
ten dogu erreguka Jainkoagana, laguntza eske: 
 
—Sufritzen dabe euren etxea, lurraldea, etxe-

koak edo ondasunak itzita ihes urten behar 
izan dabenek. Ateak zabaldu dakiezan eta 
behar daben laguntza emon dakien, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Sufritzen dabe lanik barik, diru-sarrera barik, 

ardurei aurre egin ezinik dagozanek: etsipe-
nean jausi ez daitezan, eta gizarte solidari-
oago baten aldarri bihurtu daitezan, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Elizearen alde: bere dotrinaz eta erabagiez 

emakumearen, familien eta ezkontzea apurtu 
dabenen zigor bihurtu ez daiten, honeen ja-
sapenaren aringarri baino, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Jesusen ikasle eta jarraitzaile izateko gertu 

egonik ebanjelioa eskuetan hartzen ez dogu-
nok hutsune hau bete ahal izan daigun, eta 
senideen jasapena arintzen ahalegindu gaite-
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Ez daigun ondorio azalekoegirik atara irakurgai honetatik. 
Sufritzen dauanagaz bat egiten dogunean arintzen dogu ha-
ren zamea. Horixe egiten dau Jainkoaren otseinak. 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 53, 10-11) 
 
Jaunak oinazez josi gura izan eban. 
Pekatuen ordainetan bizia emon ebala, 
izango ditu ondorengoak 
eta bizitza luzea, 
eta haren bitartez Jaunaren nahia burutuko da. 
Hainbat neke jasan ondoren, 
argia ikusiko dau eta asea izango da. 
Bere ezagutzaren bidez, 
nire zerbitzari zuzenak 
asko egingo ditu zuzen, 
hareen gaiztakeriak bere gain hartu ebazan-eta. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Hebertarrei egindako gutunak hain gogoko dauan Jesukristo-
ren abadetzan, honen buru eskeintza hartu behar dogu gogo-
tan. Hauxe da abade izatea: bere burua besteen alde eskein-
tzea. 
 
 
Hebrearrei egindako gutunetik   (Heb 4, 14-16) 
 
Senideok: Gure abade nagusi handia, Jesus, Jainkoaren Se-
mea, zeruetan sartua dogun ezkero, eutsi deiogun autortzen 
dogun sinesmenari; izan ere, gure abade nagusia ez da gure 
ahuleriaz erruki ez daiteken norbait, bera ere, gu lez, gauza 
guztietan probatua izan da-eta, pekatuan izan ezik. Hurre-
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren ize-
nean. 
—Amen. 
 
† Jesusen jarraitzaile izan gura dogunok gure han-
dikeria grinen barri izango dogu urtean zeharreko 
XXIX. domeka honetako liturgiaren eskutik. Ondo 
etorri. 
Zintzoaren sufrimenduak askoren salbagarri dirala 
esateak ez dakar sufrimendua beste barik onartu 
beharra; hori txarto ulertzea litzateke; besteen 
alde urteteak, behin baino sarriagotan, jasapena 
dakarrela baino; eta jasapen hori eroaten jakiteak 
bere azpian dagoanaren salbamena dakarrela baino. 
Zein jasapen dala Jainkoaren gogoko esan geike? 
Ezein ere ez! Baina bai atsegin dauala besteen jasa-
pena norberetzen dauana. Ikasi daigun gaurkoan. 
Hortxe daukaguz ebanjelioa iragarten dabenak; go-
goan izango doguz DOMUND egun honetan. 
 
Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
Damu-otoitza 
† Sufrimenduaren aurka burrukatu eban Jesusek, 
eta lotura guztietatik askatu gura gaitu. Bere 
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OTOITZA 
 
Handizaleak gara, Jesus, 
eta izen handia, aberastasunak 
eta ondo bizi izatea amesten doguz, 
horretarako besteak menperatzera heltzeraino. 
 
Eta zuk, Jesus, ez dozu holangorik gura 
zure ikasle eta jarraitzaileen artean; 
honeek inor menperatzea barik 
besteak askatzea bilatu daiela baino. 
 
Ahaleginak eta bi egiten doguz, Jesus, 
ondasunak pilatzeko, eta heriotzea ere 
onartuko geuke helburuak lortzearren. 
 
Zuk, Jesus, besteen zerbitzari gura gaituzu, 
besteen neke-minen aringarri… 
Emoiguzu kurutze hori egunero eroateko grazia. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
 
—Amen. 
 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
 
—Eskerrak Jainkoari. 
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eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmo-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa 

 

 
 

R/. Betor gugana, Jauna, zure maitasuna, 
 Zeugan dogu-eta geure uste ona. 
 
Zuzena da Jaunaren hitza, 
leiala Harek egin dauan guztia. 
Zuzen eta bidezko dana dau maite, 
Haren graziaz lurra dago bete. R/. 
 
Hara, Jaunaren begiak beldur deutsoenakana, 
Haren maitasuna itxaron dabenakana; 
heriotzatik ditu atarako, eta gosetean aseko. R/. 
 
Gure bihotza Jaunaren zain daukagu, 
lagun eta babes Bera dogu. 
Betor gugana, Jauna, zure maitasuna, 
Zeugan dogu-eta geure uste ona. R/. 
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zan, eskatu deiogun Jaunari. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
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ratu gaitezan, bada, konfiantza osoz Jainkoaren graziaren 
tronura, errukia lortu eta preminaldian laguntza izan dagi-
gun. 
 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 
Hona kontraesana: Jesusek bere buruaren es-
keintzaz diharduala, ikaslerik hurrekoenek 
erreinuko lehen postuak eskuratu guran. Egin 
deiogun harrera on Jesusen irakatsiari Aleluia 
abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 10, 35-45) 
 
[Aldi haretan, Santiago eta Joanek, Zebedeoren 
semeek, Jesusegana hurreratu eta esan eutsoen: 
«Maisu, eskatuko deutsuguna Zuk guri egitea 
gura geunke». Jesusek itaundu eutsen: «Zer 
gura dozue, bada, Nik zuei egitea?» Eta hareek: 
«Jesarri gaitezala bata zure eskuman eta bestea 
ezkerrean, Zu zeure aintzara heltzean». 
Jesusek esan eutsen: «Ez dakizue zer eskatzen 
dozuen. Gauza al zaree Nik edan behar dodan 
kaliza mingotsa edateko, edo Nik murgildu be-
har dodan uretan murgiltzeko?» «Bai, gauza 
gara!», erantzun eutsoen. 
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Jesusek, orduan: «Nik edan behar dodan kaliza 
mingotsa, bai, edango dozue, baita Nik murgildu 
behar dodan uretan murgilduko ere; baina nire 
eskuma-ezkerretan jesarte hori ez dago nire 
esku inori emotea; Jainkoak norentzat dauan 
prestatuta, hari emongo jako». 
Beste hamarrak, hori entzutean, hasarre jarri 
ziran Santiago eta Joanen aurka. Jesusek dei 
egin eta esan eutsen:] «Dakizuenez, herrien bu-
ruzagiek menpean hartzen dabez herriak eta 
handikiek euren agintea ezarten deutsee. Ez 
dau holan izan behar zuen artean. Zuen artean 
handi izan nahi dauana izan bedi zuen zerbi-
tzari, eta zuen artean lehenengo izan nahi 
dauana izan bedi guztien morroi. Gizonaren Se-
mea ere ez da-eta zerbidua izatera etorri, zer-
bitzari izatera baino, eta bere bizia guztien alde 
ordainsaritzat emotera».  

Jaunak esana 

 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
 Beharrizanei erantzuteko daukagun konpromi-
soan agur, DOMUND eguna izanik, Ebanjelioaren ira-
garpenean diharduenak dakarguz gogora, eta euren-
tzako izango da gure diru-laguntza. Hau Jesusen-
gandik beragandik ikasi dogu. 


